Kurzusok/heti óraszám:
(45 perces órák)
A kurzus: 20 óra ált. angol
B kurzus: 20 óra ált. angol +
7 óra önálló tanulás
C kurzus: 28 óra ált. angol
(20 óra ált. angol +
8 óra szabadon választott) +
7 óra önálló tanulás
D kurzus: B kurzus +
heti 8 óra IELTS nyelvvizsga
előkészítő (legalább középhaladó szint szükséges)
(Évközben 10 hét, de nyáron
5 hetes is indul: 06.02-én és
07.10-én)
Szabadon választott órák:
üzleti nyelv heti 8 órában
szókincs bővítés,
beszédgyakorlat, helyi
kultúra, hírek és politika,
üzleti nyelv stb.
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Csoportlétszám: maximum
15, átlag 12 fő
Nyelvi szintek:
8 szinten oktatnak.
Teljesen kezdőt nem minden
időpontban fogadnak. A
dátumokról kérjük, érdeklődj!
Kezdési időpontok: általában
minden hétfőn. Szállás:
szombattól szombatig
biztosított
Szállás:
családoknál, egy- vagy
kétágyas szobában,
félpanzióval.
Felár ellenében választható
kiemelt minőségű család.
Szintén felárért kérhető
iskolához közeli család.
Kérhető elhelyezés diákok
számára bérelt házban is,
egy- vagy kétágyas szobában,
ellátás nélkül
További kurzusok:
- Nyelviskolai tanév (20 vagy
32 hét)
- Nyelvtanfolyam + szakmai
gyakorlat (nem fizetett vagy
fizetett)
- Egyetemre előkészítő
tanfolyam
- Diploma in English
(10, 20, 30 hét)
- Egyéni oktatás
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Bournemouth, Dél-Anglia egyik jelentős kulturális centruma,
160.000 lakosú tengerparti város. Kilenc mérföldes homokos
tengerpartja, látványos kertjei és parkjai híresek Angliában.
British Council által elismert
nyelviskola
Standard, Intenzív, Üzleti
16 éves kortól
Bournemouth 160.000 lakosú tengerparti város,
kilenc mérföldes homokos tengerpartja, látványos
kertjei és parkjai híresek Angliában. Üdülőjellege
mellett a város Dél-Anglia egyik legjelentősebb
kulturális centruma. Kedvező fekvéséből adódóan
remek kirándulásokat lehet tenni a New Forestbe,
Stonehenge-be, Poole-ba, Winchesterbe.
A Heathrow repülőtér és London belvárosa
könnyen elérhető autóbuszon (Kb. 2 óra - 160
km). Bournemouth egybeépült Poole-lal, és
együtt 300.000 lakosuk van. A Poole Harbour a
világ második legnagyobb természetes tengeri
kikötőhelye.
A modern iskolaépület rövid sétára van a
tengerparttól és a városközponttól.
Az oktatás 20 tanteremben folyik.
A felszereltség igen színvonalas: előadóterem,
nyelvi labor, videó szoba, könyvtár, multimédiás
számítógépek internet hozzáféréssel; hideg és
meleg ételeket kínáló büfé, terasz.
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